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1 Kapitlet Allmänna bestämmelser
1 § Uppgift
........................................................................... Kanotförbund (SDF) ska, enligt dessa och
Svenska Kanotförbundets (SKF) stadgar som dess organ arbeta i enlighet med dess
ändamål.
2 § Sammansättning
.......................................................................... Kanotförbund omfattar de föreningar som
är medlemmar i SKF, och som har sin hemvist inom verksamhetsområdet se 3§.
3 § Verksamhetsområde
.......................................................................... Kanotförbunds verksamhet utövas inom
..........................................................................................................................................
4 § Stadgar
Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av SDF-möte och ska godkännas av
SKF.
För beslut om stadgeändring krävs bifall att minst två tredjedelar av antalet lämnade
röster vid mötet är för ändringen.
5 § Beslutande organ
SDF:s beslutande organ är SDF-mötet, extra SDF-möte och SDF-styrelsen.
SDF-styrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom
SDF-styrelsens arbetsområde. Beslut som fattas inom dessa områden ska kontinuerligt
rapporteras till styrelsen på lämpligt sätt.
6 § Hedersledamot mm
SDF-möte får på förslag av en enig styrelse utse enskild person till hedersledamot i SDFstyrelsen.
SDF-styrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen.
Hedersledamot och adjungerad ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.
7 § Arbetstagares valbarhet
Arbetstagare inom Förbundet och SDF får inte väljas till ledamot av SDF-styrelsen.
Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara revisor eller revisorssuppleant i SDF.

2

Normalstadgar för SDF antagna 2020-04-25

8 § Tillträde till tävling eller uppvisning
Ledamöterna i SDF-styrelsen har fritt tillträde till alla tävlingar och uppvisningar inom
SDF-området. Legitimationskort utfärdas av SDF-styrelsen.
9 § Verksamhets- och räkenskapsår
SDF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och
med den 31 december.
10 § Sammansättning av styrelse mm
SDF ska verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får en sådan
sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås.

2 Kapitel SDF-möte
1 § Ombud vid SDF-möte, beslutmässighet
SDF-mötet och extra SDF-möte är SDF:s högsta beslutande organ.
SDF-möte består av ombud för SDF:s föreningar. Föreningar får utse … ombud, vilka ska
vara röstberättigade medlemmar i föreningen.
Ombud får inte representera mer än en förening och inte vara ledamot av SDF-styrelsen.
SDF-möte är beslutmässigt med det antal ombud som efter kallelse deltar i mötet.
2 § Yttrande- och förslagsrätt mm
Yttrande- och förslagsrätt vid SDF-möte har ombuden, ledamot av SDF-styrelsen, SDF:s
revisorer, motionär när egen motion behandlas samt valberedningens ledamöter i ärenden
som rör valberedningens arbete.
Yttranderätt har RF:s, Förbundets och DF:s representanter, SDF:s arbetstagare och med
mötets enhälliga samtycke annan närvarande.
3 § Tidpunkt för SDF-mötet, kallelse
SDF-mötet genomförs innan SKF: årsmötet (se SKF: s stadgar 2 kapitlet 1 §) på dag och
tid som SDF-styrelsen bestämmer. Mötet får inte hållas på dag när DF-möte genomförs.
Kallelse till SDF-möte utfärdas av SDF-styrelsen genom kungörelse i SKF: s officiella
kungörelseorgan samt/eller information direkt till föreningarna senast två månader före
mötet.
Dagordning, verksamhets- och förvaltningsberättelse, årsredovisning/årsbokslut,
revisorernas berättelse, SDF-styrelsens förslag (propositioner) och inkomna motioner
samt verksamhetsplan och budget översänds till föreningarna senast 14 dagar före mötet.
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4 § Rösträtt
Rösträtten vid SDF-möte bestäms genom röstlängd som har upprättas av SKF: s styrelse
att gälla för tiden 1 februari - 31 januari. Röstlängden upptar de föreningar som senast
den 31 december fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter mot SKF samt de förpliktelser
mot SDF som kan ha bestämts av SDF-möte. Röstlängden gäller oförändrad till dess en
ny röstlängd har överlämnats till SDF.
Varje röstberättigad förening har en röst. Om förening deltar i SDF-möte med mer än ett
ombud, utövas rösträtten av ett av ombuden. Föreningen ska lämna fullmakt för sina
ombud. I fullmakten ska ombuds rätt att utöva rösträtten anges.
5 § Ärenden vid SDF-möten
Vid SDF-mötet ska följande ärenden förekomma:
1.

Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd på grundval av
den röstlängd som förbundsstyrelsen har upprättat för SDF.

2.

Fastställande av dagordning för mötet.

3.

Fråga om mötet har blivit behörigt utlyst.

4.

Val av ordförande för mötet.

5.

Val av sekreterare för mötet.

6.

Val av två personer som tillsammans med ordföranden justerar mötets
protokoll samt två rösträknare.

7.

SDF-styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse samt fastställande av
balans och resultaträkning för tiden den 1 januari - 31 december.

8.

Revisorernas berättelse för tiden den 1 januari - 31 december.

9.

Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning.

10.

Behandling av motioner enligt 2 kapitlet 6 §, samt övriga av SDF-styrelsen
till mötet hänskjutna ärenden. Endast frågor som finns med på dagordningen
får avgöras.

11.

Genomgång av budget för innevarande räkenskapsår, samt fastställande av
föreningarnas årsavgift till SDF.

12.

Val på ett år av ordförande i SDF-styrelsen.

13.

Val på två år av ........ (två eller tre) övriga styrelseledamöter.
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14.

Val på ett år av en revisor och en revisorssuppleant med uppgift att granska
verksamheten, räkenskaper och förvaltning inom SDF.

15.

Val av ombud till SKF: årsmöte, DF- möte och behövligt antal suppleanter.

16.

Val på ett år av ordförande och två ledamöter i valberedningen.

Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person. Ledamot eller suppleant i SDF-styrelse
är dock inte valbar som revisor eller revisorssuppleant i SDF. Om arbetstagares valbarhet
stadgas i 1 kapitlet 7 §.
6 § Motioner
Förslag till ärenden att behandlas av SDF-mötet skall vara SDF-styrelsen tillhanda senast
en månad före mötet.
Rätt att lämna förslag har röstberättigad förening inom SDF och röstberättigade
medlemmar i dem.
Förslag från medlem sänds genom föreningen med dess utlåtande.
7 § Extra SDF-möte
SDF-styrelsen får, när den så finner nödvändigt sammankalla till extra SDF-möte. Sådant
möte får inte hållas på dag när DF-mötet eller SKF: s årsmöte pågår.
Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras. Kallelse till extra möte
jämte dagordning översänds till föreningarna senast sju dagar före mötet.
SDF-styrelsen är skyldig att kalla till extra SDF-möte, när en revisor eller två av SDF: s
röstberättigade medlemsföreningar, enligt upprättad röstlängd, kräver det. En sådan
begäran ska ske skriftligt och innehålla skälen till kravet.
När SDF-styrelsen mottagit en begäran om extra förbundsmöte ska den, inom 14 dagar,
kalla till ett sådant möte som ska hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med
förslag till dagordning för extra förbundsmöte ska senast 7 dagar före mötet skickas till
föreningarna.
Om SDF-styrelsen inte kallar till extra möte inom 14 dagar, får den/de som krävt mötet
kalla till detta i enlighet med föregående stycke.
Vid extra distriktsårsmöte får endast ärenden upptagna i dagordningen avgöras.
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8 § SDF-styrelsen, sammansättning, kallelse och beslutmässighet.
SDF-styrelse är, då SDF-mötet inte är samlat, SDF:s beslutande organ. Styrelsen består av
ordförande och ......(fyra eller sex) övriga ledamöter. Styrelsen ska bestå av både kvinnor
och män.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter de övriga funktioner som behövs,
exempelvis kassör och sekreterare. Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott. Antalet
ledamöter i detta ska vara mindre än hälften av styrelsens antal.
Styrelsen får tillsätta de organ som behövs för vissa grupper av ärenden.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är, då samtliga har kallats,
beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
För alla beslut krävs att en majoritet av styrelsens ledamöter är eniga om besluten.
Styrelsemedlem får inte rösta i frågor där jävsförhållanden kan finnas.
Styrelsen kan använda tekniska lösningar vid sina möten men alla beslut ska
protokollföras.
9 § SDF-styrelsens uppdrag
SDF-styrelsen ska bland annat:
1.

Varje kalenderår snarast efter ordinarie årsmöte eller, i förekommande fall,
extra årsmöte hos SKF registrera namn och kontaktuppgifter till SDF: s
styrelseledamöter samt firmatecknare.

2.

verkställa SDF-mötets beslut,

3.

hålla sig väl underrättad om verksamheten i anslutna föreningar, övervaka
den idrottsliga ordningen i dessa samt verka för kanotidrottens utveckling
och utbredning,

4.

sköta kanotidrotten enligt gällande stadgar och regler,

5.

besluta om DM och andra tävlingar enligt RF:s och SKF: s regler,

6.

sköta och ansvara för SDF:s medel,

7.

bereda ärenden och utarbeta förslag som ska föreläggas SDF-möte,

8.

förelägga SDF-mötet verksamhets- och förvaltningsberättelser för det
gångna verksamhetsåret samt verksamhetsplan, budget för innevarande
räkenskapsår,
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9

lämna in stadgeenliga rapporter. Förse RS, RIN, Dopingnämnden,
Dopingkommissionen, Idrottsombudsmannen, SKF: s styrelse, DFstyrelsen eller annat överordnat organ med upplysningar och yttranden,

10.

I enlighet med lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska
arbeta med barn begära att den som anställs eller erhåller uppdrag inom
förbundet, om arbetet eller uppgifterna som personen erbjuds eller tilldelas
innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, visar upp ett utdrag
enligt lagen (1998:620) om belastningsregister,

11.

bestämma organisation av och tjänster vid SDF:s kansli samt i
förekommande fall anställa SDF:s arbetstagare samt

12.

föra protokoll, nödvändiga böcker samt sköta löpande ärenden i övrigt.

Disciplinärenden avgörs av SKS Disciplinnämnd. Se SKF stadgar 6 kapitlet.
Bestraffningsärenden enligt Idrottens Antidopingreglemente handläggs enligt 13 kap. 6 §
andra stycket av Dopingnämnden som första instans.
10 § Arbetsår
SDF-styrelsens arbetsår omfattar tiden från SDF-mötet till och med nästkommande SDFmöte.
11 § Revisorer, revision
SDF:s revisor ska granska SDF-styrelsens förvaltning och räkenskaper.
Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorn senast en månad före
SDF-mötet och ska, efter verkställd revision, med revisorns berättelse vara SDF-styrelsen
tillhanda senast 14 dagar före mötet.
RF har rätt att efter anmälan till Kanotförbundet utse ytterligare en auktoriserad revisor i
Förbundet.
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Kapitel 3 Valberedning
1 § Sammansättning
Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter. Båda könen ska vara
representerade i valberedningen. SDF kan bestämma om en alternativ ordning där det
fastställs att varje medlemsförening inom SDF har en plats i styrelsen och att den
personen utses av föreningen.
2 § Sammanträden
Valberedning sammanträder när ordföranden eller ledamöterna så bestämmer. Den kan
fatta beslut när kallelse har utgått en vecka före sammanträdet och en majoritet av
valberedningen är närvarande.
3 § Uppdrag
Valberedningen ska senast den 1 januari tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid SDFmötets slut, om de vill kandidera för den kommande mandattiden.
Senast den 15 januari ska valberedningen meddela röstberättigade föreningar vilka som
står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval.
Valberedningen ska senast sju dagar före mötet informera röstberättigade föreningar sitt
förslag och uppgifter om samtliga föreslagna personer.
4 § Förslagsrätt
Föreningarna får före den 1 februari till valberedningen lämna förslag på personer för
valen under punkterna 12-15 i 2 kapitlet 5 §.
5 § Kandidatnominering
Innan kandidatnomineringen börjar vid SDF-mötet, ska valberedningen meddela sitt
förslag beträffande varje val som ska förekomma enligt punkterna 12-15 i 2 kapitlet 5 §.
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